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Yatırmcı İlişkilerinin Yeni Hikayesi

Nursel İLGEN, CFA – TÜYİD Yönetim Kurulu Başkanı
Değerli üyelerimiz, saygıdeğer paydaşlarımız,
12 Aralık 2017 tarihinde gerçekleşen zirvemizin kapanış
oturumu olan “Türkiye Hikayesini Anlatmak” panelinde
çok önemli bir mesaj çıkmıştı: “Kendi değerlerimizi
küresel değerlerle temas ettirebildiğimiz özgün bir
Türkiye hikayesi çıkarmak hepimizin sorumluluğu”.
TÜYİD olarak ortak bir hikaye yaratma sürecindeki
sorumluluğumuzu çok iyi biliyoruz. Bu başlığı daha
derinlemesine ele almamız gereğinden yola çıkarak bu
yıl, yine 12 Aralık’ta gerçekleştireceğimiz zirve temamızı
“Türkiye’nin Yeni Hikayesi” olarak belirledik.
Değerli okuyucularımız,
Makro ekonomik gelişmeler ve seçimlere odaklandığımız
yılın ilk yarısını geride bıraktık. Yatırımcı ilişkileri olarak
gözümüz ekonomi yönetimine, konferanslar ve
roadshowlara dönmüşken, hareketli bir dönem bizleri
bekliyor. Yılın son çeyreğine yaklaşırken, piyasa
katılımcılarıyla iletişimi sürdürmeye ve güveni yüksek
tutmaya yönelik çalışmaları her zamankinden daha
fazla ön planda tutmayı tavsiye ediyoruz. Dalgalanma
dönemlerinde gerekli önlemleri alan, istikrarlı
iletişimine devam eden şirketler için bir fırsat penceresi
oluşacağını unutmamak gerekiyor.
Piyasalarda dalgalanma ve belirsizlik dönemleri iyi
Yatırımcı İlişkileri uygulamalarına en çok ihtiyaç
duyulan dönemleri temsil ediyor. Türkiye ve dünyadaki
gelişmelere ilişkin hemen hemen her gün bir haber
gelirken, şirketlerimizde bir sonraki yıla ilişkin bütçe
çalışmaları devam ediyor. Bu süreçte yatırımcılarımızın
sorularına hazırlıklı olmak ve mesajlarımızı doğru
iletmemiz çok önemli. İçinde bulunduğumuz dönemin
olumsuzluklarına bakmaksızın,belirsizliklerin ve risklerin
farkında olarak ve bunların operasyonel ve finansal

sonuçlarımıza olası etkilerini analiz edebilmemiz
gerekiyor. Bulunduğumuz durumu azımsamadan ya da
abartmadan, alınan önlemleri senaryo analizleri veya
duyarlılık analizleriyle aktarmak, belirsiz ifade ve
mesajlardan kaçınmak, güven uyandırmanın en önemli
unsurlarıdır.
Bu süreçte, bizleri meslek mensubu olarak mutlu eden en
önemli gelişmelerden birisi de T.C. Hazine ve Maliye
Bakanı Sn. Berat Albayrak’ın 16 Ağustos’ta yatırımcılarla
yaptığı telekonferans görüşmesiydi. Düzenlenen bu
telekonferansla dünyanın pek çok bölgesindeki
yatırımcılara mesajlarını doğrudan iletmesi ve
“Yatırımcılar ile açık ve şeffaf diyaloğu destekliyoruz”
ifadesi kayda değer bir gelişme olmuştur.
13 Ağustos’ta sosyal medya platformlarımız aracılığıyla
Dernek Yönetim Kurulumuz adına “Serbest piyasa
ekonomisi kurallarına uygun olarak öngörülen
önlemlerin belli bir disiplinle uygulanması halinde,
ülkemiz ekonomisinin ataklara karşı direncinin
artacağına inanıyoruz.” mesajını yayınladık.
Yerli, yabancı tüm yatırımcılar gözünde güvenin tesis
edilmesi ve korunması için tüm piyasa katılımcılarına
görev düşüyor. Türkiye’de sermaye piyasalarının
geliştirilmesine yönelik çalışmalarla ilgili konuları takip
etmeye, çözüm önerilerimizle bu süreçlere katkıda
bulunmaya devam edeceğiz. Bu anlamda, ülkemizi arzu
ettiğimiz hedeflere daha çabuk kavuşturacak,
borçlanmadan ziyade özsermaye finansmanı sağlayan,
sermaye piyasası araçlarının ekonomide alacağı yerin
artırılmasına dair politikaları gönülden destekliyoruz.
Çalışmalarınızda kolaylıklar diler, saygı ve sevgilerimi
sunarım.

